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ISZ AMERIKOS AMERIKAS SALDUS

KRUTAMI PAVEIKSLAI 
PER RADIO.

- New York. — Po dvieju me
nesiu tyrimo, mokslininkams 
Westinghouse Elektros Kom
panijos pavyko pasidaryti apa
ratai, kurie krutamas paveiks
lus pcę

..persi nji
dio (reiszkia per orą)
J dvi mylias tolumo. 

MokSliiiTnkai sako, kad netoli 
ta gadyBe, kada žmogus sode-
damas‘namie gales matyti pei 
radio perduodamus visokius 
paveikslus.
MESA BUS BRANGI DA

PER DVEJUS METUS.
Philadelphia, Pa. — Laiko-

f ♦

r
moj ežia National Association 
of Retail Meat Dealers konven
cijoje Chicagietis John T. Rus
sell, 
pirmininkas, pasakė, kad per 
ateinanezius dvejus metus szei- 
mininkes vis da turės brangiai 
mokėti už mesa. To priežastis 
esanti ta, kad vakaru ranezuo- 
se žymiai nukritęs skerdžiamu 
galviju auginimas.
MEKSIKA UŽGYNĖ

NESZTIS VAIKUS
IN KINO TEATRUS.

Meksikos Miestas. — Prezi
dentas Calles iszleido dekretą, 
kuriuo užgina krutamuju pa
veikslu teaL« laikytojams in- 
sileisti in teatra žmonis, gabe- 
nanezius su savim vaikus, jau
nesnius kaip 2 metu amžiaus.

MOTERE SUDEGE ANT 
8MERT DEGANCZIAM 

ALIEJUJ. ‘
Shawnee, Okla. — Mrs. Mag

gie King, 40 metu, sudege ant 
smert deganeziam aliejuj, ku-* 
ris apsiaubė josios grinczcle.

Gipssey Oil kompanije laja 
diena pramusže aliejaus szuli- 
ni. Aliejus užliejo lauka aplin
kui josios grinczcle, o kada mo
tore isz ryto užkure pecziu, isz- 
mėto deganezia zapalka per 
langa nuo ko užsidegė aplinkui 
aliejus ir kilo baisi eksplozije. 
Motere iszbego laukan klyk
dama bet parpuolė tiesiog in 
liepsna ir sudege anf smert.

tos asociacijos komisijos

I

ANT VISOS GYVASTIES IN 
KALĖJIMĄ UŽ KELIS 

DOLERIUS.
Brooklyn, N. Y. — Paviėta- 

vam sude likos pripažytas kal
tu Lednas Kuczinskis, 29 me
tu, isz Maspeth, už insilauži- 
ma in sztora isz kurio pavogė 
tavoro južkelis dolerius. O kad
Kucžinskas jau 'buvo baustas 
tris'karius už ta pati prasižen-
girna AHmismano tiesos parodo 
kad kas būna baustas tris kar
tus už ta, pati prasižengimą, 
tai ketvirtu kartu buna baus
tas ant visos gyvasties in kalė
jimą.

70,000 GELEŽINKELIO 
DARBININKAI NORI 

STRAIKO.
Cleveland, Ohio. — .Geležkc- 

lio darbininkai prigulinti prie 
Railroad Trainmen Western 
States laike savo susirinkimą 
balsuoti už sustojimą darbo 
isz priežasties kad kompanijos 
nenori padidint juju mokesti. 
Apie 70 tukstaneziai darbinin
ku ketina pamesti darbus ka
da aplailkys žinia idant strai- 
kuot.

LIETUVIS SUMUSZE 
AMERIKIETI.

Waterbury, Conn. — Lietu
vis Žanda-pysaikis Jack Kelley 
(Joną# Dobilaitis) ana.diena 

, lengvai supiusze savo priesza
>

rai supiusze savo priesza 
Al Ppolerij nors jifeai buvo par
aus kumsztininkas.

- • I I

SUVALGOAMERIKONAI 
KENDŽIU KAS META UŽ 

1,000,000,000 DOLERIU.

kandžiu ”—saldumynu.

Washington, 1). C. — Nuo 
kada užėjo Amerika prohibici- 
je, Amerikoniszlci gyventojai 
nonnlami pasaldyti savo kar
iu gyvenimą, ėmėsi prie val
gymo ų‘
Praeita 1927 meta suvalgė net 
už viena bilijoną doleriu arba 
ant 'kežuos galvos pripuolė po 
svaras kendžiu kas menesis. 
Tai tik kendes kurios likos pa
dirbtos per fabrikus, o prie to 
nepriskaito kiek ju iszdirbta 
namuose.

Nevada valstija suvalgo dau
giausia, nes ant kežuos galvos 
pripuola po 17^2 svaru o Mon
tana yra antra eilėje nes po 16 
svaru ant galvos. Georgia su* 
valgo mažiausia.

Praeita me'ta Amerikonai su
valgo pusantro bilijono svaru 
kendžiu arba 60 milijonu sva
ru daugiau ne kaip užpraeita 
meta.
IMIGRACIJOS JUDĖJIMAS 

IN AMERIKA.
Washington. — Nuo Birže

lio 30,1927 iki Birželio 30,1928 
in Amerika atvyko 500,631 ne- 
piliecziu,

imigrantai
isz 'kuriu 307,255 bu

vo imigrantai, o 193,376 pri
klausė prie neimigrantu.

Per ta laika isz Amerikos isz- 
važiavo 274,356 napiliecziai, o 
tapn iszdeportuota 11,625, dau
giausia tokiu, kurie slaptai in 
szali insi'gavo. • .
ATIMA VAIKUS NUO

TĖVU KURIE DARO 
MUNSZAINE.

Pittsburgh. — Sudže Bran
don, paliepė palicijai atimti 
pon'kis vaikus nuo Magdalenos 
Buczcrienes, 40 metu, kuriais 
užsiims mielaszirdinga drau
gu ve. Buczeriene likos aresz- 
tavota už daryma munszaines 
ir pastatyta po 1,000 doleriu 
kaucijos.

Buczerienia inskunde 17 me
tu Ona Smokovicziute už tai, 
kad josios tėvas tankiai atsi
lankydavo pas Buczeriene. ir 
pas jaja pasigerdavo. 
Brandon pasakė: “ 
mažus vaikus palikti prie to
kios motinos, kuri duoda pikta 
pavyzdi vaikams namie, ir ge
riau kad toki vaikai butu po 
globa draugijos?’

EROPLANINIS PACZTAS 
NUO MARIU IN 

NEW YORKA.
New York. — Kada Francu- 

ziszkas laivas lie de France ra
dosi ant mariu 450 myliu nuo 
New Yorko, didelis eroplanas 
nulėkė nuo jojo su pacztu ir at
lėkė in New Yorka 18 valandų 
greieziau ne kaip laivas at
plauko in pristova. Panaszii 
bandymą daris,'kada laivas su- 
gryž adgal in Francijc. Tokiu 
budu pacztas yra greieziau isz- 
dalytas ir žmones gali atsakyti 
ant svarinu gromatu, kada lai
vas sugryžta adgal in sklypą 
isz kurio atplauko.

ERELIS UŽKLUPO ANT
1

Sudžo
Negalima

KŪDIKIO.
I 1 1

Lubec, Me. — Didelis orelis, 
kuris nusileido ant daržo far- 
merio Gus Lyons, užklupo ant 
vaikszcziojanczio dvieju metu 
kūdikio, kuri pagriebė su loto- 
nais ir bandė iszlekti in ora. 
Jojo szesziu metu broliukas 
Buddy pagriebė broleli už ko
jų ir isztrauke isz letenu. Ant 
riksmo vaiku atbėgo farmeris 
su karabinu, bet erelis jau bu
vo* iazki les. in padangos be saVo 
laimikio. , .-f -------uA 1
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Miestiszka ligonbute del beprocziu Nashville, Tenn., 'kurioje radosi apie tūkstantis
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DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
^ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.,

Pronnmerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto |3.00 
ICuropoje ir Kanadoje |4.00 ant viso meto.

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto |3.00

Lalizkui ir Pinigus visada siuskite tik Ant szlo adreso:
W. D. BOOZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.
1 o hb a

W. D. BOCZKOffflKI, Prea. A If. 
F. W. BOCZtOWSKl, Illlor.

ISZ LIETUVOS
BIURAI SKRIAUDŽIA 

EMIGRANTUS.
Kaunas. —IszeįvybOs Biuras 

~ ”, del kaž
kokiu priežaseziu gražino apie 
20 asmenų isz pusiaakelio, va
žiavusiu Kanadon ir Brazili
jon. Einant nustatytomis taisy
klėmis, tais atvejais, kai kelei
viai gražinami isz Biuro kal- 

. tos, visi kelpinigiai turi būti in- 
mokejusiems gražinami. Bet 
dabar minėtas biuras to pada
ryti nenorėjo, Turėjo insikiszt: 
vidaus reikalu ministerijos 

Dėka

<< Canadian Pacific

!•

beproeziu, sudege ana diena o draugo ir keturiolika 'beproeziu. Ugnis padare bledes ant 90 
tukstaneziu doleriu.

Isz Visu Szaliu
POGROMAS ŽYDU

POGROMĄ, APIE KURI ŽI
NIOS BUVO SLEPIAMOS, 
PADARE RAUDONOSIOS 
^. ARMIJOS NAUJOKAI.

SOVIATU FLOTA
LIETUVOJE

I _________ _____

ATPLAUKĖ PRIE LIETU
VOS PAKRASZCZIO PER
SERGET LENKUS IDANT

NESIKISZTU IN 
LIETUVA.

i 
k

si Įkas geras

ft 40 METAS

vidaus reikalu 
atatinkamos instaigos. 
joms, visiems piliecziams biu
ras inmoketuosius pinigus su
gražino.

Bendrai reikia pasakyti kiš
kuti del visu iszeivybes biuru, 
kad jie stengiasi emigrantus, 
ypacz kaimieczius, labai isz- 
naudoti.
NAUJA TAURAGĖS

SUKILĖLIU BYLA.
Kaunas. — 4 ‘ 

pranesza,

PUSKVETVIRTO MILIJONO 
LITU NUOSTOLIU DEL 

BLOGO ORO.
Szilute, Klaipėdos 'kraszte.—• 

Sziomis dienomis valdiszka ko
misija, baigė aptfkaicziavima 
kiek padare nuostoliu blogi 
orai Szilutes apskrityj. Nusta
tyta, kad tvanai užliejo 25,277 
margu žemes plota. Isz ju pie
vų 24,290 margu, dirbamos že
mes — 812 ir daržu — 175 mar
gus. Bendrai lietingas ir szal- 
tas oras ir tvanai esą padare 
nuostoliu 1,743,800 litu sumai. 
Daugiausia nuostoliu padaryta 
Rusnės Skirvytės, Szyszos, Bis- 
markes, Szakuneliu, Saugu ir 
kitose apylinkėse. Pagėgių ap
skrityje tvanai padare nuosto
liu 1,701,850 litu. Isz viso Szilu
tes ir Pagėgių apskrityj pada
ryta nuostoliu 
sumai.
Dar neapskaieziuota kiek yra 

padaryta nuostoliu Klaipėdos 
apskrity j, bet manom, kad no 
mažiau kaip Szilutes apskrityj.

3,445,650 litu

Maskva. —Maskviszkis laik
rasztis Komsomolskaja Pravda 
pranesza apie invykusi Mogi- v
leve pogromą priesz Žydus. Po
gromą padare 
naujokai, 
sios kariuomenes tarnybai 
Pskovo gubernijos.

Szesziu deszimcziu 
banda ome terorizuoti Žydus 
mieste, užpuldinėti ir muszti 
juos gatvėse, daužyti Žydu na
mu langus, pleszti ju krautuvė
les.

Insismarkavo
kai pasiprieszino dagi savo ka
riuomenes virszininkams* ir 
bando nuginkluoti politines 
policijos žandarus bei geležin
kelio milicija, kol pagaliau jie 
buvo apsiausti raiteliu būrio ir 
suimti. Kai kurie ju buvo nu
teisti szesziems menesiams ter
minui, dar kiti paleisti be baus
mes.

Žinios f

“navabrancai
atgabeni i raudono

ji

, >

naujoku

mieste, užpuldinėti ir

pogromszczi-

virszi n inkams* 
nuginkluoti

įpio ta pogromą buvo 
uoliai slepiamos ir vietos laik
rasztis iki sziol nieko apie tai 
nerasze. Minėta Komsomolska- 
ja Pravda betgi sužinojo ir pa
siuntė savo* tyrinėtojus daly
kui isztirti. Laikrasztis dabar 
reikalauja 
gromszczikams

naujo teismo po- 
, o taipjau kad 

butu atiduotas teismo atsako
mybėn vietos laikraszczio re
daktorius už slėpimą žinių apie 
pogromą.

Byga4
bolszeviikai

Pirma karta nuo 
paėmė Ru- 

siszlka f lot a in savo rankas, pa-

buvo geras draugas 
Kupczyno isz jaunu dienu ir 
paprasze Kupczyno idant duo
tu jam savo du’kteri už paezia. 

'Kupczynas iszkelo didele ve- 
seilc dukteriai norints toji bai
siai neapkentė Zasilko, ant ku
rios užprasze beveik visa kai
mą ir ant kurios atėjo ir josios 
mylemas bet likos iszmestas 
laukan. Visnio>vdkis pa keliu

.**" •F**'-’--jW- ■ •

karia

Lietnviszko pa
ti ksle perserget Len-

si rode prie 
kraszezio, 
kus idant nekisztn savo snapu 
in Lietuvos reikalus.

Nora jokios slaptybes, kad 
Lietuva yra nuolatinėje baimė
je kad Lenkije gali nuryti ma
ža. Lietuva, todėl Sov'iatu flota 
atplaukė in Lietuva,‘idant duo
ti Pilsudskiui
Lietuva ne yra be prieteliu.

Vokietija yra tuom labai su
sirūpinusi, nors kitos vieszpa- 
tystes isz to sau nieko nedaro. 
Bet bolszevi'kiszka flota at
plaukė i n Lietuva nors suside
da ti'k isz keturiu kariszku lai- 

bet ant Baltiko turi da 21
torpedinius laivus ir 
submarina.

suprasti kad

VU
viena

Pilsiul.'-Jkis ana diena laike 
15,900 Lenkiszku 

apie suplakima L'ie-
prakalba in 
kareiviu 
tuviu.
DARBININKAI APIPLESZE 

KELIS MIESTUS.
Rio de Janeiro, Brazilije. — 

Deimantu aplinkinėse Grosso 
ir Goyaz darbininkai kuriems 
iszmokeita netikrais .pinigais, 
taip inirszo ant a/pgaviku, kad 
užklupo ant miesteliu kur jieji 
ji radosi, apipleszc kromus ir 
suteriojo keliolika gyventoju.

Tarp palicijos ir maisztiniū
ku atsibuvo susirėmimai 'ku
riuose daug likos užmuszta. 
Pulkininkas1 palicijos ir keli 
palicijantai likos užmuszti.'
JAUNIKIS NUŽUDĖ TĘVA 
SAVO MYLEMOS INSMEIG- 
DAMAS PEILI IN SZIRDI.
Kalisz. — Kaime Jarantov, 

gminoje Brudov, gyveno 62 
metu Tamoszins Kupczyn'su 
paezia ir 18 metu dukrele Kat
ro, prie kurios prikibo 22 me
tu Mikolas Visnicvskis, sūnūs 
gaspadoriaus isz <to paties kai
mo, ’puikus vaikinas ir 'geras 
darbininkas, kuris mergaitei 
labai patiko, bet netikėta mir
tis pacz'ios 56 motu turtingo 
gaspadoriaus Antano Zasil- 
kaiia, permaino visus plakus 

» artai trrwlimn ATlicninvalrin !Zn_

TURKAS 116 METU PILDO 
TA PATI DINSTA PER 

T 90 METU.
’Kon'stantinopolius. — Sz'imt- 

motinis Turkas, norints jau
nesnis už nesenei surasta 154 
metu senuką Zaro Agha, likos 
surastas užmiestyje Konstant'i- 
nopoliaus.

Senukas yra Hadji Hahin, 
kuris turi 116 metu ir pildo 
dinsta dažiuretojaus miestinio 
prūdo* per 90 metu. Senukas 
gyvena su savo szeszta paezia, 
kuri turi 40 metu. Buvo jisai 
sužeistas kelis kartus karėjo 
po Plevnu. Veldžia jam pado- 
yartojo. ana dieįia 125 tu’kstan- 
ežius doleriu už ilga tamysta. ^psiveclimo yiisnievskio. Zą-

valandų atėjo vėla ant veseL 
kos, atsineszdamife su savim 
ilga mėsini peili. Prie jas prie

■
Kupczyno insmeigo peili jam 
in szird'i lyg rankenos, po tam 
iszbego laukan ir<nuejo in pa- 
1 i ei jo kur pasidavė, apsakyda
mas ka padare. Žadintojas li
kos uždarytas kalėjimo.

LENKAI VAROSI UŽ KARA 
SU LIETUVA.

Berlynas. — Varszavos laiik- 
raszcziai patvirtina žinias, kad 
marszalas Pilsudskis rimtai 
serga ir kad kraszto valdžia 
dabar faktiszkaį yra septynių 
komiteto rankdse. Tu septynių 
nariu trys varosi už kara su 
Lietuva, už okupavima kaimy
nu valstybes, kuri neatsižada 
ilniaus ir atsisako pripažinti jo 
užgrobimą. •

Ta pati Lenku spauda pra
nesza taipjau, kad Varszavos 
valdžios sferose ėsa trys Lenki
jos konstitucijos revizijos pro
jektai. Visuose trijuose esą 
proponuojama sustiprinti val
džios virszuniu diktatūra ir su-< 
siaurinti seimo galia. Seimas 
norima padaryti tik pataria
mąja instaiga.

F

MUSU TARNAITES.
— Jau to už >daug idant 

prasta slūginė, kiek kartu isz- 
eina ant ulyczios, 'praustu vei
dą, rankas ir kojas! Už tai pas 
mus tiek muilo iszoina! — kal
ba poni įn savo tarnaite.

— Praszau mielos poniutes, 
už tai prausemos tankiai nes 
neturime už ka nusipirkt pirsz- 
tinaieziu, szilkinili paneziaku 
ir velionu.

VAIKO ISZMINTIS.
’ |W *

Mokytojas: —«

*

*

i Jonuk, kas 
del mus yra svarbesniu, ar sau
le ar menulis?

Jonukas: 
bosnis.

Mokytojas:

Dzien Kowiens- 
ki” pranesza, kad kariuome
nes tiosmo svarbioms byloms 
tardytojas jau užbaigęs kvota 
Tauragės sukilėliu byla, kurio
je traukiama atsakomybėn 120.

Sukilimo vadai vieni suszau- 
dyti, kiti pabėgo užsienin. Dau
gelis teisiamųjų iszlcista už už
statą iki teismo, kita dalis sė
di kalėjimuose. Suikilelius gins 
keliolika advokatu,
Byla busianti svarstoma Rug

sėjo ar Spalio menesiu
PERKŪNAS PRITRENKE 4 

ŽMONIS.
Kaunas. — Liepos lp diena 

Daugailiu valscz., 
kaime, perkūnas uždege Sima- 
nelio gyvenama troba ir pri
trenkė joje buvusius 4 žmonis.

LIETUVE PAGIMDĖ 
TRYNUKUS.

Sziauliai. — Ona Važgaus- 
kieno, 'pagimdė trynukus, tris 
sūnūs, visus vienodo dydžio ir 
sveikus. Motina turi 43 motus, 
o tėvas 60. Be sziu trynuku, jie 
turi dar 13 vaiku.

ŽMOGAUS ŽIAURUMAS.
Kaunas. — Žaliajame Kalne, 

ties arkliu rinka neskaitlingai 
ten bovaikszta žmones mate re
ta žmogaus žiaurumo pasireisz- 
kimo pavyzdi.

Arklys vėže snukiai prikrau
ta vežia. In važiavus blogesniu 
kelian, arklys jau toliau nepa
jėgę vežti. Vežikas arkli musze, 
kiek galėjo, arklys tacziau ve
žimo pajudinti isz vietos nepa
jėgė vežti. Vežikas arkli musze, 
kiek galėjo ,arklys tacziau ve
žimo pajudinti isz vietos nein- 
stenge. Tada vežikas uždege 
skiedrų kuokszta ir pradėjo de * 
ginti arkliui pilvą. Arklys at
sistojo piestu, szokinejo, mu- 
szesi pavalkuose, bet vežimas 
liko vietoje. Inkvizitorius veži
kas nesiliovė deginos arkliui 
papilve: sudeginęs viena skied
rų kuokszta, doge kita, kol pa
galiau publika paszauke polici
ja, kuri vežikui aurasze proto
kolą.

GIMIMAI, MIRIMAI IR 
VEDIMAI.

Pernai metais Lietuvoje isz 
viso gimė 63,026 vaikai, isz ju 
32,514 bernioku ir 30,512 mer- 
gaiėziu. Pagal tautybe eina 
sziaip: Lietuviu gimo 52,006, 
Žydu — 2,657, Rusu -r- 1,650,

|0* O *

Kadukiu

VILKMERGĖS KOMEN
DANTAS NUTEISTAS 

454 METU KALĖTI.
Kaune invvko bvla buvusio 

Vilkmergės komendanto, maj. 
Kulvieczio, kaltinamo del Lie
tuvos banknotu pad i rijimo.

Kaip teisme buvo parodyta, 
maj. Kulvietis, naudodamasis 
aukszto valdininko, komendan
to, padėtim užsakė Berlyne, 
padirbti jam netikru Lietuvos 
banknotu 100,000 litu sumah 
Netikrus banknotus jis paskui 
skleidė kraszte per savo žemes
nius agentus.

Prokiiratura reikalavo, kad 
maj. Kulvietis butu nubaustas 
12 metu kalėjimo, tacziau teis
mas nuteis© ji tik 4*4 metu.

UŽGRIUVO NAMUS.
12 valanda sugriuvo Luksžlo 

gatvėj 42 nr. kieme p. Milerio 2 
auksztu remontuojamas na
mas. Tik 2 aukszte gyveno keli 
žmones, kurie griūvant kažin 
kokiu budu liko kaboti ore nęr 
paliesti. Begriudamas namas 
sunkiai sužeidė 18 metu p. Bagr 
danaviezaite, ‘kuri buvo atne- 
szusi pietus, ir lengvai kelis 
darbininkus.

Gave žinia, Kauno savano
riai gaisrininkai atvyko in 
griuvėsiu vieta ir griovė liku
sia siena, bet, nelaimei, siena 
griuvo ant ju ir 3 gaisrininkus 
vėl užgriuvo, ir sužeidė.

Manoma, kad namas sugriu
vęs del blogu pamatu, kurie ne 
iszlaike viso sunkumo.

GAISRAI.
I

Vilkaviszkio aptfkr., Pustu, 
penu kaime, sudegė lyg pama» 
tu ūkininko Lemonto gyvena
mieji trobesiai; gaisro padarys 
H nuostoliai dideli.

Priesz kelias dienas Unijos 
kaime sudege ir gyventojo Ži
go ūkis. Gaisras kilo isz gyve
namųjų namu ir nesuspėjus nė 
pradėti gesinti, beregint apemą 
ir kitus namus.

Kai kurie trobesiai taip pat 
sudege lyg pamatu. Nuostoliu 
padaryta apie 6,000 litu. Spejp-
ma, kad ūkininkus bus kas pži- 

, degęs. '

— jonulis svar-

— Kodėl J 
Jonukas: — Dol to, kad mo-

nulis szvioczia nilkczia, kada
tamsu o saule szvioczia per dier
na, kada ir be josios yra szvie*
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Žydu — 2,657, Rusu 
Lenku —t 649 ir kitu mažiau.

1927 metais nelegaliszkai gi
mė 3,631 vaikas. Isz viso per 
tuos metus mirė ę36,568 žmo
nes; 18,896 vyrai ir 17,672 mo« 
terys.

Sutuoktuviu pernai ; metais 
butą 18,555. _____ L__

KARO STOVIS BUS PANAI
KINTAS LIETUVOJ.

Kaunas. .— Vidaus reikalu 
ministerija rudszia instatyma, 
kuris nuims karo stovio padėti 
nuo Lietuos. Toj vietoj bus in- 
vesta sustiprinta apsauga, kuri 
pavelys valdžiai užtikrinti 
kraszte tvarka ir ramuma, bet 
piliecziams duos daugiau lais
ves vaikszczioti naktimis. Nuo 
laikrasžcziii cenzūra bus nuim« 
ta. 4 1
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No senei ant vieno moterisz- 
ko sneiriinkimo užėjo kiaušy-1.
mas: kada motere pradeda bū
ti sena ?

Jauna saliuninke atsake: — 
Kada jau meile pradeda užges
ti.

Sztominke atsiliepe: — Ka
da jau žili plaukai pradeda at-

I si rast i.
O ’buezieriene atsiliepė: — 

Kada jau turi suaugusia dūk- • 
teria.

“Mocziute, — paklausė asz- 
. tuoniolikos metu anūke savo 

bobutes szeszesdeszimts metu 
amžiaus, — kada motere stojo
si sena motere!

Bobute dirstelėjo su nusi- 
szypsojimu ant jaunos mergi
nos ir atsake malsziai: ‘ ‘ Asz 
nežinau mano kūdiki, turi apie 
tai paklausti kokios senos mo- 
teres!

Mat ir bobute nenorėjo būti 
. .sena.

Kodėl taip! Teisybių pasa^ 
kius, moteres labai bijo senaD 
ves ar tiesiog pasakius, neprb 
sipažysta prie senatvės. Toji 
moteriszka baime yra prigim
ta.

Czia reikia priduri i faktu: 
Tula motere pasilikus naszle, o 
kuri jau turėjo anukus, kada 
josios užklausta: “
siute turi metu!” atsake:

4<U-gi ant Žolines pabaigsiu 
38 metus,” — tai-gi, o motere 
jau tnrejo 52 metus, kada jo
sios vyras mirė.

Sziadien, kada toji motere 
jau mato, kad norints mažino 

. savo anetus begediszkai ir ne
atsirado kandidatas ant apsi- 
paeziavimo, ant kart pati sa
kosi, kad jau arti 60 metu.

Kiek mi-

Amerikonai neturėdami kur 
paridet savo sklype, nes prohi
bicije neduoda jiems jokio 
linksmumo, todėl jesako “geru 
laiku” Europoje. Amerikonisz- 
ki keleiviai (turistai) szime't 
praleis Francijoj 197 milijo
nus doleriu, o vijoje Europoje 
daugiau kaip 050 milijonus do
leriu, Kanadoje 218 milijonu o 
Meksike 16 milijonu.

Nėr ko stėbetis, jaigu Dede 
Samas negali užganadint savo 
vaiku namie, tai jie jeszkos 
pasilinksminimo svetimose sza- 
lyse, jeszkodami linksmumo ir 
“gero sztopo.”

< < Prohibicije

Iszmintingi žmones, kurie 
turi sveika protą ir nėra veid
mainiais, nepritare prohibici- 
jai ir kovoja prieszais jaja. 
Sztai ana diena locnininkas Du 
Pont dirbtuvių, Pierre S. Du 
Pont, žymus republikonas, at
virai pasakė, *kad stos už isz- 
rinkima Alfredo Smith’o, de- 
mokratiszko kandidato ant 
prezidento.

DuPont sako:
netinka del szio sklypo, nes 
žmones jok nenori ir j u nepri
vers prie pildymo tokiu tiesu. 
Žudymas žmonju ir uždarinė
jimas nekaltu žmonių in kalė
jimus be teismo, naktines ur- 
vos, praleidimas sklypo mili
jonus ant prispyrimo prohibi- 
cijos, demoralizacija augsztu 
virszininku knrie ima graftus 
ir t.t., neprigelbejo sklypui per 
devynis metus ir nepadare jo
kios geradejystes tik instume 
musu laisva sklypą ant žemiau
sio laipsnio korupcijos. Todėl 
asz tikiu, kad gubernatorius 
Smith, yra žmogum, kuris turi 
tvirta bgda, pataisyt ta pikta, 
per jojo. iszrinkima ant prezi
dento, parodyt žmoniems kur 
guli kalte visu bjaurybių ir
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Rev. Cosmo Gordon Long, 
likos paženklintas arei vyskupu
Canterbury ir galva Angliko- 
niszkos bažnyczios Anglijoj in 
vieta atsisakiusio arcivyskupo 
Davidsono.

Del tūlos szeimynos Italijoj, 
garnys atnosze trynukes — tris 
dukreles. Laimin'gasf!) tėvas 
apreisz'ke, kad tai jau antru 
kartu garnys jiems’ atnesze 
trynukus. Dabar turi asztuo- 
nis vai kuls — du kart po trynu
kus ir karta dvynukus.

( ( Tri-

Idant ant visados sumuszt 
paskalas apie prisiartinanezia 
kare tarp Lietuvos ir Lenkijos, 
Chicaginis 1 a ik ra satis 
bune” paliepė savo korespon
dentams isztyrinet tonais tikra 
padėjimo. Abudu kores-poden- 
tai su eroplanais aplėkė abudu 
rubežius ir persitikrino kad 
niekam ne nosisapnuoja apie 
kare. Matyt tieji paskalai yra 
Sklaidomi per spekulantus ku
rie uždirbieja ant bond u tu j u 
sklypu kada jieji nupuola.

Lenkijoje arti Strumienio, 
pas ’gaspadoriu Schrotta, kar
ve atvede Versziuka su dviem 
galvom, bet gyveno tik valan
da laiko. Praeita meta toji pa
ti karve atvede versziuka su 
szesziais ragais. r

Laimingai gyvena ir mirsz- 
ta tasai, 'kuris sau gali pasa- 

Sk naudos jokios net u- 
y y

kyt: ”
riu ant savo sanžines.

Kremencziugoje, |Ulkrajinoj
Starczykpirmsedis soviatu, Starczyk, 

loszdamas kazyras iszlosze nuo 
savo komunistiszko draugo pa
ežiu. Virszininkas soviatu rei
kalaudamas pinigu, surengė 
nuduota užklupima ant vieti
nes kasos, pasiimdamas1 puse 
pinigu. Odessoje sąnariui sūdo 
su prokuratorium Jermaku 
taip girtuokliavo*kad ateidavo 
in <suda girti. Czersone perde- 
tinis soviatinio Raudono Kry; 
žiaus Draugu ves, prisisavino 
pinigu tosios mielaszirdingos 
draugoves, praleisdamas juo
sius ant paleistuviu. Humane, 
prezidentas valdiszkos spaus
tuves pavogė isz kasos 60 tuks- 
tanoziu rubliu ir su juom aresz- 
tavota dvylika kitu draugu.

Toki tai virszininkai soviati- 
niam rojuj Rosijdj.

prokuratorium

Kas nori tbut’i laimingu! Sau
gokis užvydejimo kaip žalczio. 
Užvydejimas atima szirdies ra
muma ir užganadijima.

Kas nori smagiai praleisti 
valandėlių laiko, tegul užsira- 
szo menesiui juoku ir dainų 
laikraszteli 4‘Margutis” 
kasztudja ant meto tiktai 75
centai. Raszykite idant jums 
prisiunstu- viena numari ant 
pažiūros ir judėkite maikiu už 
15 centu. Adresas: Margutis

kuris

is*riszt prohibioijos uepnran- Publishing Co., 3241 S. Hal- 
. ", ! St., Chicago.,

1

PROTINGAS
JONELIS

H iibH

Vienas tėvas turėjo tris su
ims. Visus lygiai mylėjo nes 
visi buvo jojo sūnūs. ’Vienok 
jauniausia, Joneli, vadino ne
kvaili u.

Kada daejo savo metu, ‘su
sitarė sunūs tarp savos:

— Eisime in svietą, juk to
linus* dirstelėsime, tai daugiau

Jonelis paklauso ir nusidavė 
in miestą. Ant kelio pasitiko 

, osu Mariuku Kurkėicziute 
jam iszrodo tint motinos.

eini!
Sveikas Joneli! O kur tu

— Tėvelis liepe man apsi- 
paeziuot ir pasako idant nuei- 
ozia in miestą ir katra man 
mergina patiks, paimezia wau 
už paezia ir padaryczia vesei
le.

•» -h • . * t • i • t »

pamatysime ir ne vieno daig*
tolio iszmO'kKime. Į

Iszejo-'gi du vyresni in svie
tą, o Jonelis taip-gi drauge su

— O Joneli! tai asz tau no- 
reczia geriausia patikt.

Jonelis parsivedė su savim 
' iMariuka ir tuo,jaus atsibuvo

puiki veseile.
Už me'nesio Mariuką aptei-

jiems iszejo. Vyresni broliai į<c aavo vyra šuneliu. Jonelis
turėjo pinigu ir pirkosi sau szi 
bei ta, bet Jonelis nepirko, nes 
neturėjo pinigu.

Karta kelionėje iszvire .sau

paėmė kūdiki ant ranku ir nuo
latos bueziavo ir džiaugėsi. Tė
vas in ji tarė:

— Joneli! pakinkyk arklius.
kukuliu, ir Kerai užspirge, jog *r važįuok įn miestą -nupilk t
kukuliai tiktai szvilpe per 
gerkle. Jonelis, kuris nieko no*- , 
prisidėjo prie ‘kukuliu, žiurėjo “j
ir praszo kad ir jam duotu val
gyt kukuliu, ar nors kelis pa
liktu. Broliai paliko ant dug-, 
no, kur daugiausia tauku bu
vo.

Kita karia pirkosi del savoH 
viena skranda ir taip jaja vie
nas priesz piet, ‘kitas po piet, 
dėvėjo apsivilkės, na'kczia abu
du užsiklodavo. Jonelis, ku
riam buvo szalta praszo ju 'kad 
nors pavėlintu in vidurį atei- 
gult.Broliai pavėlino ir Jonelis 
kaip parszas viduryje gulėjo 
po skranda. ĮNes kožnas žino, 
tryse gulint po kailiniais, tai 
viduriniu! geriause, o gulintie
ji 'kraszte negali pasidalint. 
Matydamas tai Jonelis atsidu
so ir tarė:

— Mielas Dieve, kaip tai 
kožnas ant savos skranda trau
kia, asz biednas nieko neda
viau, tai ,neturiu tiesu skran
da traukt, nes neprisidėjau ne 
skatiko ir turiu džiaugtis ke
liom vilnelem kurios viduryje 
ties manim buna.

Vyresniems broliams jau tas 
nubodo 'kad visur turi už broli 
mokei, o jis nie'ko neprisideda^ 
tada parsiuntė ji pas tęva, o 
patys nuėjo toliau in svietą.

Jonelis vėl buvo pas tęva ir 
prigelbejo dirbti ant lauko.

Tėvas mislino atiduot Jone
liui ūkia, norėjo ir persitikrint 
ar gales su jaja veikt. Del, to-gi 
viena karta, prakalbėjo in ji.

— Joneli! paimkie avuke, 
nuvesk in miestą ir tonais .su 
jaja privalgyk ir atsigerk 
paskui vėl jaja parvesk.

Jonelis paėmė avi ir nuvedė 
in miestą. Stojo aut vidurio 
rinkaus ir stovejo.tBuVo tai ne
toli szulinio isz kurio mergos 
iminejo vandeni. Kožna*aky-, 
vai žiurėjo ant jojo, o szi,ir ta 
nusirizeno, nes joms buvo nra- 
vatna jog niekur ne eina tiktai

o

vygia del mažo, nes nuolatos 
nelaikysi ant keliu ir ji nesup
si.

Jonelis pakinkė arklius in 
ilga vežimą ir in pora adynu 
parpleszka net su dvylika vy- 
giu, tėvas pamatei paszauke:

— Kam tu tiek daug pir
kai, butu vienos užtekia, tai 
tik mėtymas pinigu del bėrei-

f

Nu-gi ar tai asz teveli 
kas menesis po vygia pi r kine
sių? Ant kart ėmiau dvylika,

kalo.

siu? Ant kart ėmiau dvylika 
kad ant ciela meto užtektu.

— Vaikeli! Juk tai nebus
, o ir szitas kas-kožna menesi 

žin keno.
— Ka tėtuli szneki ? Ar szi-1 

tas vaikas ne mano? O ar ne
pameni teveli,'kaip tai pirkai 
karve ant jomarko, o paskui 
kaip turėjo verszeli, tai pasa
kėte, jog tai yra jusu — ant 
veisles bus?

Teva's palingavo su galva ir 
pripažino, jog Jonelis turi tei-Į 
sylbe, priimdamas Marijona in 
narna priėmė ir viską ka su sa
vim turėjo in narna.

Atidavė liula Joneliui ūke. O 
vienok tolimesniam, laike Jo
nelis r laikais spardėsi ant pa
ežius, nes prie protingo pasiel
gimo gyvenime labai gerai se
kėsi.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokamo 8-czki procentą ant 
i. sudėtu pinigu. Procentą prido- 
dam prie juau pinigu 1 Sausio ir 

ant vietos stovi ir tai jau taip J 1 Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt roikala su musu banka, 
nepaisant ar mažas ar didelis.

ilgai. Viena tiktai isz juju Ma- j 
rijoua Kurkaicziute — duktė J 
sziaucziaus, pa'klause jojo: \ j

— Ko tu. Jonei i tai p i Iga i ‘ 
ant vienos vietos stovi! <

— Man tėtulis liepė! —at
sake Jonelis — kad paimtai! 
avele ir nueitau iin miestą, ten 
su jaja pavalgyczįa ir atsiger- 
czia, o paskui parvestai! ciela 
namo, asz ta nežinau kaip pa
daryt.

— Balauk valandėlė, Jone
li, tai duosime rodą, — tare in 
ji Mariuką. Paėmė viedra, nu-, 
nesze namon skubiai.

•Už valandėlės sugryžo, > pa
ėmė avele in paszali, nukirpo 
vilnas, taisės pardavė ir pini
gus atidavė Joneliui. Dabar 
taip Jonelis džiaugėsi, tuojaus 
nusipiiko valgiu ir gerymu, o 
likusius pinigus pariiesze Jo-

4
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‘DARBO POPIEROS’
VAIKAMS

■> ■ 
r

Sulyg beveik 'kiekvienos val
stijos darbo instatymu nepil- 
namecziai vaikai norėdami pa- 
diriiti vasaros laiku kuomet 
mokyklos užsidaro, arba norė
dami dirbti po kelias valandas 
in diena mokyklos laiku, 'turi 
iszgauti taip vadinamas “dar
bo popieras” 
stoti darban. Tuos ccrtifikatus 
iszduoda ipaskirias aficieriug 
ir certifikatas parodo, kad ap
likuotas 'fi^iszikai tinkamas 
dirbti ir kad turi pilnu darbo 
motu. 1

Paprastai mokyklos virszi- 
nipkai iszduoda ceri i f ik at u s 
ncpilnamecziams dirbti. Taip 
vadinamas “employment” cer- 
tifi'katas iszpildytas su vardu 
darbdavio. Kitas darbdavis ne
gali pasamdyta ta valka. Mo
kyklos afieierius turi persitik
rinti, kad tas darbdavys, ku
ris minėtas darbo certifikate 
prisilaiko prie visu Valstijos 
Darbo instatymu kaslink va
landų ir darbo aprubežiavimo. 
Kai kuriose valstijose darbda
vis priverezia norinti dirbt pa- 
siraszyti po sziuo certifikatu. 
Kitose valstijose tėvai 
prižiūrėtojas vaiko turi 
juom nueiti pas aficieriu, ku- 

Įris iiszduoda dariio certifiką,- 
ta. New Yorko valstijoj kuo
met vaikas kreipiasi prie mo
kyklos iszgauti darbo certifi- 
kata jam duoda pilna fiziszka 
egzaminą, ti'k ne New Yorko, 
Buffalo ir Rochester miestuose 
kur yra tam tikslui samdomi 
Kegula-riszkus sveikatos aficie- 
riai. Aficierius, kuris iszduoda 
certifikata turi pasiunsti (ko
pija fiziszko egzamino darbda
viui. Tinkamumo certifikatas 
yra geras tik viei^ems 
tams.

Illinois valstijoj darbo certi- 
fi'katus. iszduoda tik mokyklos 
virszininkas, arba jo paskirtas 
žmogus, arba kur nėr mokyk
los virsziminko, mokyklos ko
mitetas paskiria žmogų szita 
darba atlikti.

New Hampshire 
žmogus, fkuris iszduoda darbo 
certifikata negali iszduoiti pa
kol ne peržiuro vaiko mokyklos 
rekordą, pasporta arba tinka
mai iszpiidyta gimimo arba 
krikszto certifikata, arba isz 
miesto gimimo užtekordavima 
parodant gimimo diena ir vie-, 
ta, ir certifikata nuo gydytojo, 
kuris parodė, -kad aplikantas 
yra geroj sveikatoj ir gali at
likti darba, kuri ketina dirbti.

Kitu valstijų instatymai be
veik vienodi. Iszgauti “darbo” 
popieras reikia turėti tris do
kumentus — mokyklos rekor
dą, metu certifikata ir sveika
tos certifikata.

Visose valstijose apart Utah 
ir Wyoming, vaikas turi turėti 
mažiausia 14 metu dirbti fab
rikuose ir kituose darbuose. 
Septynios valstijos reikalauja, 
kad vaikas ‘turėtu mažiausia 
15 metu amžiaus. Apart to, 25 
valstijos reikalauja kad vaikai 
turi būti 16 mqtu pirm negu 
gali dir’bti 'kabyklose ir akme
nų ėkaldinycziosc.

Maine, Michigan, Rhode Is
land, California ir Texas, ne
pilnametis turi sulaukti 15 me* 
tu amžiaus pirm negu gali dirb
ti; Ohio ir Montana, szeszioli- 
kos motu, kuomet Connecticut, 
Illinois,- Indiana, Massachu
setts, <Nebra'ska, Now York it 
Pennsylvania ir keliose kitose 
valstijose mažiausia turi turė
ti 14 metu.

34 valstijos aprūpina 8 va
landų datbo diena, arba 44 ar- 
ba 48 valandų sanvaite vai
kams neturint 16 metu, ir 42

pirm negu gali

f'i^iszikai

A| NIAGARA FALLS
Sat.-Sun. Aug. Id-19th

Apleis Mahanoy City
C A Subatoj 18 Augusto

♦JV 11.ko _:~4.11:58 priesz piet
(Standard Time) 

Returning,leaveNiagara
ROUND 

TRIP
Children Half Fsre FaU?2.30 FM^Sunday“

An opportunity TO SEE THE FALLS 
. ILLUMINATED,' staying overnight at

Niagara. Daylight ride both ways; ample 
time for sightseeing Sunday morning. 
Buy tickets NOW; sale limited to avail
able accommodations.

Lehigh Valley Railroad
CVir Route of Die Black Diamond

i

< r

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN9 
Philadelphia Specialhta

arba
su

me-

valstijoj

.* —.....— L .... ........

reikalaujama kliasu. 11 valsti-
jn inimant California, Indiana, 
Kansas ir Minnesota reikalau
ja užbaigima
asztuntos kliasos. Deszimts 
valstijų reikalauja užbaigimu 
szesztos kliasos ir penkios val
stijos reikalauja užbaigimu 
penktos kliasos, ir t.t. Tik dc- 
szimts valstijų ir tos visos val- 

, net u r

septintos arba 
kliasos.

331 W. Centre St •»

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa.

Nuliūdimo valandoje 
geriausi patarnavima.stijos randasi pietuose 

mokslo re i k a 1 a v im u.
42 valstijos reikalauja kad 

jeigu vaikas neiszpilde mokslo 
reikalavimus 
“continuation”

"į w

mokyklos yra taip sutvarky
tos, kad vaikas priesz arba po 
darbu gali ias lankyti.

New Yorko valstija pirmiaus 
reikalavo kad vaikas turėjo 
lankyti szitas mokyklas pakol 
sulaukia 18 metu bet dabar rei
kalaujama tik iki 17 metu.

California, Illinois, Ohio ir 
dar 14 valstijų reikalauja pri
verstina mokslą iki 18 metu 

an 17 metu;
Massachusetts, 
N dl) ra ska ir 8

lankyti 
mokykla. Tos
turi

Bu- i

Telefonas 872.

suteikiam 
Palaidojima 

atliekam rūpestingai ir gražiai, 
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

6 6 6
Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skausmą, Svaiguli ir Atsirū
gima isz priežastie* tuom-Iaikinio už
kietėjimo. Prigelbsti praszalinima 
Nuodinius ir labai geras del suteiki
mą gausaus szlapume isztusztinima.

M icliigramžiaus;
Connecticut
Pennsylvania, 
kitos valstijos pakol sulaukia

F.L.I.S.16 metu amžiaus.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

1 , - < j •» i ii *»

Nėra tiesesnio kelio in Lietuva arba 
isz Lietuvos in Amerika kaip per

KLAIPEDA
Ant BALTIC-AMERIK.OS LINIJOS
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
visai keleiviu nevargina

tKodel Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
4.4Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
6. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.

KAINOS 
ISZ KAUNO
(Treczia Klesa)

$125
Valdžios Tax

Ekstra

i

%

i
t I

IN KLAIPEDA 
$107

In Abi Puse $181 
TURISTINE 3 
KLESA (buvu.il 
antra kieta) $122 
lu abi pusi 203.50
-..— ' —u.. • ..... - ■ ..................4i

Treczia 
Kieta

T

ISZPLAUK1MAI LAIVU 1SZ NEW YORKO

* • I

i i
I ESTONIA” 1 September “LITUANIA” 18 September

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
UNION TRUST BLDG. 

PITTSBURGH, PA.
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y

i *

4

Vlsoa Kronisskos Ligos.

Silpąl, Serganti Vyrai If Moteto* 
No Serganti bot visgi ka lik pajiego 

dirbti. Apsisaugokite pavejaM.
________________________

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatlsma lum
bago ar .naurltls ligas. 1

Kraujo ir Odos Ligas visuoBt pa
dėjimuose. Litlukas vyru litas.

Be operacijos ir patrtinlma laito.
(Roda ir patarimai dykai,

Kelną Sereda, Ketvertą Ir Petnycsla 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bauaum Name, Antras floras.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAH ANO Y CITY, PA.nelis tėvui apsaikydamas kaip 

padare.. . ’
Už kėkio laiko tarė tėvas in 

Joneli:
— Joneli! asz tau atiduo

siu ūkia, bet turi apsipaeziuot
— Kad asz teveli nežinai! 

kaip tai paeziuotis!
— Sztąi — kalba tėvas — 

nueikie in miestą ar, in kur ki
tur, o kaitra tau mergina la
biausia patiks, tai paimsi tąja 
ir su jaja padąrysi veseile.

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu JO-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo k&iultt'ilE_ •_ Sdfcku i __ k-iFiii_ •________ ___
kaip tai pinigas anga sn padauginimu Ęrooento. 
......................................... ;...... į -  
—WPBWWWWW  ................................. .. ................ i--- linine ■■ ■     ................................

valstijos draudžia naktini dar
bą.

Bevelk visose valstijose vai; 
ku darbo instatymus pastipti: 
Ua mokslo reikalavimai del, re- 

I eortifikato 
nepilnamecziams. Tas reiszkia, - -a ■ « -a • •

Ir kiti žymus žmones yra tos 
paezios nuomones.

. ..... V.............

Ar nori būti laimingu! Gyi 
venk sutaikqje be' neapykan
tos, be barniu, be keiksmu ir 
be kerszto. Geriau sziaudine 

.sutaiką ne kaip auksinis teis-

T

SKAITYKITE “SAULE" 
A A A

■utaika ne kaip auksinis teis? 
f .IMS. ■ ,

—
i'” t 
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Uetuviszkaa 
Dantistas Mahanojuje.

19 W. Centre St. Mahanoy Ottj1
Ant Antro Floro KUne Sstoro

I

ir su jaja padąrysl veseile.

B > Į " 1 Į"**"

Kožna Utarninke, Shenandoah, Pa. 
Capt it al Theatre Name. Cpal ir Maln^

gularisžko darbo

kkd pirm negu vaikas gali isz- 
gauti darbo certifikata jis tu
ri darodyti kad užbaigęs kiek -R

ft

del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

buvu.il


r f
t

J

“SAULE’? r

i
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JUOKDARIS
(CLOWN)

ISZ TIKRO ATSITIKIMO, 
f 

—

— Imk ir eik...
. — Po darbui..;
Norėjo padekavot jam 

spaudimu jam delno,

>4

HU-
bet jis 

ranka atitraukė smarkiai ir 
pertrauko jai kalba:, *1 « • i ♦ i -ir-r •

n r szotra

i Ar juokdariszka mimika, ne
žiūrint ant visokiu pavidalu 
teisingumo, buvo tik nudavino- 
jbnu sztuka isztresuruo'to ruti- 
nisto ir maska, arba uždanga
lu,* po kuria slėpėsi vulkanisz- 
kas krateris pilnas vulkanisz- 
kos ugnies?,..
buvo ir besijuokdamas in mi- 
nia^ kuri? jndkesi ir mokėjo jam 

juokais nors

Taip tikrai gal

už juokinima 
ant valandos stengėsi npkur- 
tint girdėjimą savo duszios, 
idant negirdėt szirdies vaitoji
mo, juokais kaipi pasiutėlis 
stengėsi numalszyt $ savo du
slios skausmus“'bet veltu! 
Kad tik liuesu pasiliko nuo sa
vo pareigu tos duslios stygos 
skambėjo jam liūdnai ir nutil- 

a a > < < • * e '

dyt to skambo negalėjo niekuo- 
nd.

Kada Iklovnas taip pagrimz- 
des liūdnose mislyse sėdėjo, In 
stoine inejo augszta moterisz- 
ke gelsvos spalvos amazon ko j, 
pasirėmusi ant peties augszto 
sauso oficieriszkoj uniformoj 
su pentinais prie užkulniu bliz- 
ganeziu czebatu. Abudu ėjo be
sikalbėdami linksmai, kada 
praeitinėje pro nepasijudinan 
ti, kaipo negirdinti visai rimo- 
janti klovna, amazonka mete 
pikta žvilgtelėjimą ant jo, po 
tam pūstelėjus pro nosi, gal isz- 
pusdama neapykanta — atkrei
pė vėl savo akis in oficiera ir 
žiurėjo in jo veidą besiszypso- 
dama meiliai koketiszkai žyb- 
sodama akimis ir rodydama ei
le baltu dantų, klausydama jo 
konceptu.

— Dieu que c’ėst drole! su- 
szuko garsiai prasijuokus.

Joks josios judėjimas nepa
siliko nepatemintu per sėdinti 
pasinerusvdumoje judkdari; Jo 
akys slaptomis sekioja visus 
tuos judėjimus ir lydėjo einan- 
czia iszilgai arklininezios jau
na moteriszke su blizgancziu 
vyru...Kada atsitolino ir dingo 
tamsumoj iszejus lauk isz szet- 
ro, juokdario akys sublizgėjo 
žaibais ir tarsi krauja gėris 
liūtas, ar lampardas paszoko, 
idant mestis ant savo aukos, 
liemuo jo iszsitiese, kaklas pra
tiso linkui tos szalies, kur buvo 
ji, bet urnai tas liūtas tik isz 
savo krutinės iszleido garsu ir 
sunku atsidusejima, kumsz- 
czios jo konvulsiszkai suspaus
tos atsilenke, ir su liūdna re
zignacija atsisėdo vėl ant savo 
suolo ir vėl inreme iri delnus 
kakta. |

Po keliu minutu laiko 
bell Klotilde”

vinai

la

ne ne- 
kad ji

< i 
vėl sugryžo — 

sugryžo viena jau be jo....
Bet juokdaris 

krustelėjo, nors mate,
gryžta viena ir artinasi prie jo.

Klotilda prisiartino prie jo 
ir sustojus prabilo garsiai sma
gindama szpicruta, botagai
eziu, tartum dulkindama juok
dario pcczhis: t

— Jack! — juk pasakiau 
tau idant nesisukinetum man 
po akins, nesekiotum paMkui 
mane kaipo piktadaris. Gana to 
sznipinejimo, gana tykojimo! 
Kasgi tau liepe ežia vėl tykot 
ant manos ir isztreszkinet akis, 
tu paikszel Jack, mano kan
trybe pasibaigė, žinok tai ir ne 
užmirszfk, ar girdi kvaili?
Juokdaris nekrifstelejo visai.

— Klausyk! — Uždraudžiu 
tau to idijotiszko pasielgimo. 
Gana to supranti?...

Juokdaris nerodo jokiu gy
vasties ženklu ir tarsi nejauto 
visai szmagojimo Klotildos, 
kuri matydama kad jos grūmo
jimai ir rūstybe nieko jam ne 
daro, atsiliepė szvelnesniu bal
su:

— Klausyk gi Jack, ar ne 
girdi ka in tave kalbu?... Jack, 

pra-duok ipan trfai luosdorus, 
Hzau tavęs. Man reikia dabar 
tuojaus. Neliepk melsti tavos 
Jei tokio mažmožio...

hI

Jack’as buvo nejudinama 
uola ir sėdėjo vis taip ramiai. 
Tas szaltas a lij u Inninas juok
dario nnt jos gramzdų ir pra- 
szymu inirtino Klotilda ir su-
szuko a pina u (laukiama:

Ah, Jack! Asz nekencziu tu 
erzinimu, Jack ar girdi?...

— Ar girtas esi, ar perma- 
žai dar pasigerini — kalbėjo 
vėl nuleistu balsu, kad jttf/kda
ria nogirdejo jos kalbos. — 
duok man pinigus ir atlikta 
darbas! Ar gal neturi, gal pra- 
losziai visus drauge su liežu
viu, tu asilo?... Jack! atkarto
jo kelis kartus smagindama 
botagaieziu taip idant ir mie
gant galėtu pajaust smogius, 
kas kart labinus nerimdamn, 
kas kart labinus 
rasdama isz rūstybes, 
juokdaris vis kaipo sustingęs 
nekrustelejo užkirto smarkiai 
botagaieziu per peczius

nerimdama 
irszdama Ir 

o Ikad

szyp-

— Eik, sakiau tau eik... Vis
kas.^.

Klotilda sužerus pinigus, pa
sikėlė ir biski susiraukus perė
jo per stoine, potam dar susi
laiko, atsikreipė in palikta sė
dinti juokdarį ir szauke:

— Hal-lala-i-ti! — pragido 
gaidžio balsu juokdaris 
mas nuo arenos.

Didele pritaisyta nosis fiole- 
tines spalvos buvo kaipi agur
kas padėtas ant iszhaĮtinto ir 
sumarginto veido, o baltas lyg 
maiszas kostiumas sumargin
tas juodom apskriezioms dė
mėms, judėjo ant juokdario ir 
paneziojo kojas, apautas, gelto
nais minksztais kurpiais arba 
vižais su ilgais smailais galais 
užbaigtais minksztu 
pavidale skritulio, 
galvos ant virszugalvio szokl- 
nėjo po susivėlusius plaukus 
mažas pritaisytas ant gurno ci- 
linderis, tartum gyvas. Rankos 
lyg vėjines mclnyczios spar
nai blaszkesi, kada atsisvei'kt- 
nedamas publika koniojosi jai,

eida

kuto su
Ant rudos

dama isz apmaudos per dantis: hiuszc^amas kakta m galus sa
vo minksztu apsiautuvu. P. 
tam prisiartino dar prie savo 
mažyczio sarto 
vadino, o kuris laukdamas sa
vo pono gal taipgi atsisveiky- 
damas lingavo be paliovos sa- 
vo*maža galva ,apėmė už uode-

pri'klaupt ir pasikloniot, ka 
padarius kucikui juokdaris su- 
szukes vėl juokingu balsu “

— dingo su savo 
cirkusines arenos

v o mi n kszt u a ps i a u t u v u. Po

kur sustatyti buvo 
invairiausios ruszies arkliai: 
tamsi szviesa szliaužinojo po 
blizganczilis klubus ir nugaras 
bėriu ir tam sareziu balniniu, 
plona kojų arba usidabruoda- 
ma baltas placzias strėnas ir 
ilgus karezius stora kojų per* 
szeronu, mirgėjo ant czekiu ir 
vienuodos spalvos Japoniszku 
kucu. Toliaus už tu snaude ma
žesni užtvarose asilai, ožiai ir 
szunos prigulinti in cirkusinla 
artistu d raugu ve.

Ūmai suskambėjo 
juokdario, kalbanczio:

? f ėjo prie užtvaros

1.1,1 ■. ■*■11 I ,......ĮIWRį

kuriu iszsipyldyma palaiko UŽ 
negalima dalyka? Ar galiinA, 

lo-
i 

kas tokio, 'kas judintu duszios 
stygas ir gimdytu jojo tonus 
liūdnos melodijos? — Gana bu
vo pažvelgt in ji temingai, 
idant neabejot apie tai —nes 
visa degi ja skausmo ir nema
žiau skundo blizgėjo jo akyse.

— Jack; Jack!... .
'Veltu lauke jo atsiliepimo, 

arba žvilgtelėjimo; jis vėl buvo 
, be jaus- 

Truktolėjus pecziais ir 
iszkreivi-

kad duszioje to žmogau?, 
szanezio role juokdario rastųsi

r“—

•ik

/

TARADAIKA

RUOSZKIMES PRIE 
SVARBAUS DARBO

*

•MR '

Musu visuomene jau gerai ži
no, kad Chicagoje dar vitjfla la-
bai svarbi ir reikalinga infetai- 
ga iszauga. Lietuviu duosnumu 
ir pastangomis baigiama staty
ti Szv. Kryžiaus Lietuviu ligo
nine, kurios aukszti ir gražus 
rūmai jau iszaugo prie gražaus 
Marquette parko, 69th St.

Senai Lietuviai szios instai- 
gosl a u kerne. Laukėme 
darbo žmones, lauko musu pro
fesionalai daktarai, slauges, 
lauke visi, keno szirdis ir ku
riuo yra liko bent kiek artimo 
meiles jausmo.

Labdaringoji Sąjungą ligo
ninei netik szauna pradžia pa
dare, 
bet jos sienas 
ruosziasi vidų inrengti ir ata
tinkamai iszpuoszti.

Daug yra padaryta, bet dar

i

kaipo piurmurinis
mo.u
žvilgtelėjus piktai 
nūs paniekinaneziai lupas ir 
veidą, iszejo isz stoinios.

Vėl pati savo ramino iszjuo- 
pravnrdžiavl-

vadindama ji idl-

Apie dreiverius, szleitpikius,
mos

daktarai

k i nejimais ir 
iriais klovno, 
jotu, asilu ir kitaip, kol kitos 
mislys visai neuždenge priesz 
ja paveikslo klovno...

Juokdarys pasilikęs vienas, 
gal ilgai butu buvęs pagrimz
dusiu durnoje, bet dabar jin 
pradėjo 'neramini jo Fifis kuris 
pradėjo trint sznervemis in Jo 
szona, o kad juokdaris nesiju
dino, pradėjo dantimis traukt 
ji už rankoves.

— Fifi, kogi nori nuo ma
nos? — prabilo atsikreipdamas 
in arkliuką juokdaris.

Mažas drigantas prunksztc- 
lojo, pakrato kareziais ir ėmėsi 
prie darbo, idant numest nuo 
užtvaros augszcziausi buomą, 

pa tol, kol 
buomas nonupuole ant žemes, 
tada per žemutini palengvelo 
perlipo iszleto 
kožna - koja, 
buvo inprates daryt ant arenos 
del pajuokos regėtoju. Iszeje-* 
isz savo užtvaros tuojaus pri
siartino prie savo draugo, in- 
spaude galva in tarpa klovno 
keliu kaipi kad szuo, o 
klovnas paplojo su delnu jam 
per žandu, pakele galva ir prl- 
kiszo snuki prie jo veido kaipi 
bueziuodamas ana, o potam pa

gal va ant 
su p ri

balsas 
“geras 

mano Fifi” — ir spindulis gy
vybes apsireiszke pilnoj susnu- 
dimo stoinioj. Juokdaris su sa
vo “ežilu
ir inleides draugu, puts nuimi
nėju nuo suves maska su dide
liu nosia ir peruką su rudais 
plaukais. Fifis tripseno savo 
smulkiom kojukėm ir žiurėjo 
porkreipes galva in savo poną, 
kaipi kad szuo, laukdamas at- 
mokesties už savo tarnysta. 
KloVnas turbūt pamirszo apie 
tai nes motes savo plaukus 
drauge su cilinderiu ir maska, 
sėdo ant buomuo nuo užtvaros 
ir pagrimzdo kolkiose tai liūd
nose mastyse, ar dumse. Neda
vė jam ramybes pamirsztas jo 
Fifis, pradėjo trint in jo klubą 
sznerveis, prunlkszt ir kast su 
koja, kol ponas neatsiminė ir 
nepadavė jam glebi szieno. Ka
da arkliukas padekavojes 
papena prunksztelejimu,
dejos gardžiai ir apetitiszkai 
savo 'maistu naudot, klovnas 
per valanda žiurėjo in gražu 
harmonijiszlkai subudavota gy
vuli, kuris didumu sAvo nepra- 
augsztinejo ilgio klovno kojos, 
paplojo su delnu per jo stora 
sprandu iszszukavo pirsztais jo 
susitursziusius laike loszimo 
sayo roles karezius, 
maspanosyj:

— Ha, g__2„ 1 .
Storuli, rodos neturi

?

kertini akmeni pastate, 
jau iszvare Ir

— Kvfailas idijote sakau 
juk tau ne kam kitam. Juokda
ris nukente smūgi szpicrutos 
kaipo butu murmuriniu, o kal
bos jos kaipo negirdėjo.

“La belle Clolide” 
priesz ji su liepsnojancziu rūs
tybes veidu, szniokszcziodama 
ir trepsendama kojomis kaip 
piktas kūdikis kurio noru vy- 
resniejie neiszpildo, kuris ga
lia nieko vienok padaryt jiems 

lygiai Klotilda 
szirdo, bet ta jos rūstybe turė
jo susidaužyt in kieta uola ab- 
jutnumo juokdario.

— J Ark, ei Jack — kalbėjo 
jau szvelniai beveik glamoniai
— kodelgi elgiesi taip barba- 
riszkai, kodėl nuduodi ta nc- 
keneziama abjutnuma?... Jack 
man reikia pinigu, duok man.

Jack ’as nepakeldamas gal
vos galinus krustelėjo, paėmė 
sziaudeli Tino žemes ir inkiszes 
in tarp dantų, kaipo krapszty- 
damas juomi juos suniurnėjo:

— Del jo!... '
— Kas tau prie to? — Ga

ilaus, jaigu taip nori žinot tai
— taip! Laimikis jam vakar ne 
tarnavo. Kada atsilosz, užpra- 
szys ir tave ant vyno.

Jack’as pakratė su galva 
kaipo netinkantis ant to...

— Tik suprask, insiveiz- 
dinlk sau, kad tie pinigai duo
dami man — ne kam kitam. 
Praszau tavęs. Asz tau’sugra
žinsiu viską.

Juokdaris vėl pakratė priesz- 
giniai su galva.

— Nenori idant tau atiduo- 
cziau? Tuo geriau! — Praszau 
nevilkink ir nearzink — duok 
man juos. O Dieve koks tu inki- 
rus, Jack, kaip įrituoji mane!

Kraujas pradėjo audrinties 
jos-gyslose, bet nusiramino.

—/ Ar noretumiai sziandien 
drAuge su mumis valgyt vaka
riene? — užklauso pamislijus. to ir girdi... To jiems pakanka

Juokdaris iszeme 
dantų kandžiojama 
paėmė ji in abieju ranku pirsz- 
tus sulaužė iszleto reiszkian- 
cziai ir taippat suprastinai nu
mėtė ji szalin sulaužyta, o gal
vos krestelejimu atsake prie- 
szingai.

— Nenori ? — susznabždejo 
nusistebėjus Klotilda. — Pri
tūpė priesz ji ir, padėjus ranka 
ant jo keliu, pradėjo vėl:

.— Jack, mesk tuos idijo- 
tiszJkus savo szposus — nebūk 
kvailu: žinai kad tave myliu... 
Paskolink man pinigu, 
spektaliui...

Bandė paimt jo delną, kada 
jis pakėlė akis ir pažiurėjo jo
mis in ja ramiai, szaltai ir Isz- 
metinejaneziai. Ranka jos at
stume szalin, taip kaip ramus 
Britonas atstumia nuo saves ne ** 
raminanti ji maža pudeli, po
tam iszsitraukes isz kiszeniaus _ •_• T_ ___ • ii • 1 » I
jo pinigus ant keliu Klotildos 'menkai apszvietinejo cirkusine yuliū galėtu rasti kas'tokioj

eržilo kaip ji
u z 

pra* Kilnojo ji snukiu
stovėjo

pakele pasturgali, 
pasi klonio!

liepė 
?

ha-

nogali, taip

isz tarpo 
sziaudeli

o po

niurneda-

?ardu tau? — Ka 
skriau-

t

lala-i-tii-i ” 
eržilu nuo 
palikes besijuokanezius ir bo 
plojanczius delnais regėtojus, 
iszszaukes ta griausmą delnu' 
plojimo savo paskutiniu pasl- 
kloniojimu, kad besiskubinda
mas ir smarkiai mesdamas sa- dos? Atsimokėjau... 
vo papuoszta cilinderiu 
galva žemyn,
lygsvarbia ir iszsitiese ant že- atsegė nuo kaklo savo juokda-

1 ž Y * f I ' 'T . • . .1 * į • 1 1 . * • | •

prarado
ruda
kūno

Ir atsisėdo atsidusęs ant ap
versto augsztyn dugnu viedro,

perkeldamas
kaip paprastinai

'kad

mes kaTp ilgas pakėlęs' debesį 
dulkiu aplink save, bet regėto-, 
jams nesuspėjus dar ne gera: 
pamatyt jo “nelaimes” jis pa
sukinės iri szalis savo agurkl- 
nia nosia, kaipi susigėdijąs Ii 
žiuris ar ne žiuri in ji kas, taip 
veilk tartum driežle susivynio
jo ir — nėra jau jo!... O publi
ka juokėsi ir plojo delnais su

riiiF r ubą i szt ra u k o i sz k i szc- 
niaus skepetaite ir ‘apsiszluos- 
te veidą ir akis, ir dedant atgal 
iii kiszeniu skepetaite iszpuole 
bonkute, kurie pakele.
szo, pridėjo prie lupu ir patrau
kęs gurkszni, vėl užkimszo ir 
paslėpė, po tam inreme galva 
iii tarpa delnu, pasirėmęs alkū
nėmis ant keliu ir taip per ko- 

noru dar pamatyt ta juokdarį., ki laika sėdėjo tartum koks 
melancholikas, o neitas juokini 
gas cirkusinis juokdaris.

nelaimes

Mažai buvo tokiu tarpe susi
rinkusiu, kurio teisingai spren
dė apie “klovna”, kurie 

sunki yra 
gal ir visai nebuvo

“ klovna 
prastu kaip 
klovno, o 
ežia tokio kuris užklaustu sa
ves ar tikrai tas juokdaris ne 
jauezia jokios liudnasties ar tie 
juokai ir tas linksmumas jo 
yra tik gerai losziama komedi
ja?... Žinoma kad eina ant to
kiu žaisliu, eina 
scenų ir klausyt juoku žmones, 
kuriems negraužia duszios sie
la, o tokie godus žaisliu būva 
daugiausiai optimistais, 
rūpina niekad pasiekt 
mislims idant pažint duszla 
žmogaus, jie tiki in tai ka rna-

at k i m-

♦f

su- Žiūrint dabar in ji niekam

visai kl- 
negu tas 

nuo arenos juokda-

role nesinorėtu juoktis, kadangi 
jau nieko juokingo jame dabar 
negalima buvo rasti, 
taip dabar iszžiurejo 
kvai lotas
ris! Veidas buvo patogus liūd- 
nastimi apsiaustas, akyse 'ne 
galima buvo matyt jau tos idi- 

ne pai- 
kokia* spindėjo kada

matėme ji ant cirkusines regy
klos. Tos akys dabar žiurėjo in 

nesi- kokius tai paveikslus kuriu ne 
kuriuos

žiūrėt tokiu jotiszkos iszdidystes 
kystes,

giliau

del užganedijimo ju tusztybes.
Tuo tarpu suskambėjo var

pelis ir ant cirkusines arenos 
iszbego digtas gražus szivis 
apjuostas raudona . juosta su 
raudonoms kamanoms, d pas
kui ji iszejo isz užkataros leng
va Jtaipi kaip pūkai cirkusine 
grožybe baltiniam paredale, 
su lankais aptrauktais gaza 
rankose ir pasiszoki nedarna 
rangiai iszbego ant vidurio sce
nos stojos priesz publika iszsi- 
tieso isžskete rankas, o potam 
nulėidtis jas pasikloniojo ir nu
ėjo darban užsiszdkus ant savo 
szuoliuojanczior aplink dide
liam cirkusiniam rate arenos 
szivio.

Tuomtarpu stoniose apsi- 
vioszpatavo tila. Tik retkar- 
cziais mindžiojamu arkliu ko
joms sziaudu sužvongsojimas 
arba arkliu prunkszkimas por-

dėjo»savo maža 
peties ir stovėjo taip 
merkiom akimis.
Stebėtinas apsiroiszkiniaB pa

sirodė ant veido juokdario, tas 
liūdnas veidas praspindo da
bar kokiu tai linksmu džiaugs
mu, akyse sublizgėjo aszaros, 
tarsi jauna motina, 
pirmu kartu jos mažiulelis isz-

IS’ 
ins i j austines, 

arkliuko, 
prispaudė savo veidą prie jo 
V ' ? 1 * • • Y 1 •

balsu kalbėjo:
— Eiti, mano mažas Eit'i... 

Mylimas geras sutvėrimo... Net 
balsas jo susprangintas susiju- 

nutilo krutinėjo ir 
karsztais biicziavimais pradėjo 
bueziuot snuki arkliuko. Fifis 
stovėjo nepasijudinas ir tik au
simis žingeidžiai karpe ir isz- 
palengvo mosavo savo gražia 
uodega. Tolinus Bus.

jo

aszaros 
in kuria

t ra ūkine ja. in ja savo rankele 
taip juokdaris 
apka b i nes sprandą

žando ii* glamoniai drebancziu

(lininiu

SKAITYKITE “SAULE” 
❖ <• ❖

$1,000 TIK UŽ 60 CENTUmate prieszais save,
vien mintis jam perstatinėjo; o
tie paveikslai matomai visai jo
nelinksmino, tacziaus, pažadi
nėjo jo dusziojo skausmus.... Ir Įmo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne- 
kasgi galėjo pripildinet jo du- linksmas ir invairiu nesmagumu ap- 
szioje skausmus.... Ir 'lwgi ga- Imtas. Jeigu tokiam Žmogui ir auk
lėjo pripildinet jo duszia ’liud- r’ X-J --.. . . . 7 ... . nesno butu sveikata, negu tas aukeonastim, kasgi jam nepatiko ir’
ko stokavo?... Mokomis “gera,
i,. t

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
roiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos boi viduriu sugedi-

aini kaina parodytum, tai jam malo- 

kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap* 

stalas ne skapus, garimo i n va- I greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
les; gal darbas pęr‘sunkus?

lojo pripildinet jo duslia liud- 
nastim, kasgi jam nepatiko ir

imtu kokiu nors nesmagumu, tai

bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata;

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne-

Y — j ... . ... v , . ..... . . . r .. w r »

ka idant sutvort sau rojų ant ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio

Juk publika isz'ja užganėdin
ta, ka. patikpiia entuziatlsz'kos 
pagiros— rodos to jam pakan-
• i vziiu oauuuvjuuvį puii uaiuiU) uuliuiiu

žemes! Sekino jo užsiėmimo ne-1 (asthma), perszalimo, skaudėjimo po

mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu > ligų. 'Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins

__  III

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą,

Ir klerkus, pa tai py t a nebus, 
Ba paraszo ‘Bebuvo padėta, 
Už tat gromata in gurbą likos 

padėta.
Tokios orgijos ndkuriose vieto

se a t si pro vine ja,
Nes jau valdžia gerai 

a ps i žiu roja
Vienoje apygardoje 'puikiai 

padare, 
Visa ruja isz sales iszvare 

Vadus aresztavojo, 
Ir gerai visus nukorojo.

Viena karta dvi mamules 
pribuvo, 
danccriai1 

buvo, 
A’bi getus rimbus turėjo, 

Ir kada inejo dukras patemijo
Tuojaus su rimbu vali, 

Kožna iszpilde savo dali.
Dave kas pakliuvo, 

Ne’t pilna sale smarves buvo.
T$ip visos mamos turi 

padaryt,
Savo (Inkreles nuo pliklupiu 

atskirt,
Ba (okis plikiupis paezios 

neiszmaitys, 
Del to, kad kožnas tingiinys.
Taigi, vai kineli ai, jaigu 

,raszysitc,
Tai parasza vis padekite,

Ba asz kožna pažinau,
Ir jojo ranka žinau;

Jaigu paraszo nepadesiite, 
Tai savo raszta gurbe turėsite. 

• • «
Amcrike randasi no vienas 

Girtuoklis diodas, 
.Kuris, puolia krajui turi, 

0 ant to visai nežiūri.
Uždarbi ant munszaines 

praleidžia, 
Paežiai vargsziiai litu nenu

leidžia, 
Vai'kdliaii tėtulio nesulaukia, 
Iszbadoja duoneles szaukia.

O kad tu latria gerdamas už- 
springitum,

Arba ant virvukes pasitemp
tum,

Ir kitos dienos nesulauktum.
* # #

Vienas Skrantu milžinukas 
Trijų pėdu vaikinukas, 
Yra bjaurus pabalda, 

O ir kitus apkalba.
PeUka ipinacus del merginu, 

Nekenczia kitu vaikinu, 
Apie merginas strapalioja, 
Visus kitus vyrus aploja;

Vaike, in kaili gausi, 
Jaigu tuoj nepaliausi. 

# * *
Kriksztynos Ohajuj buvo,

Ir ncpraszyti pribuvo, 
Iszvaryti neiszvare, 

Prisigent in valios davė.
Gere, kiek 'tik norėjo,

Jog vos namo nuvežliojo, 
Eidamas patvoryje susmuko 

Bomai užtiko,
Nurodo lyg marszkiniu, 
Ir nubėgo sau po plynių.

• ' • *
Szona'doryje ant jardo nu

tvėrė vaikina, • 
Vienas jam ant sprando 

užsirabantino,

Ant salos kur 4 ( ? J

>

malimo, nenoro valgyt, atrenu ir pe-

peiktina, jis .nekeikia jos, sto-1krutinę, reumatizmo, plauku elinkt- 
tis tarpo cirkusioriu garbinga, 
kadangi reikalauja buklaus ir
tobulo aktoriaus, jo role loszt I sveikata, panaikins minėtas ligas.
no visi pataikintu; jis gali tuo-1
mi didžiuotis...

Dūmos pas tokius kaip jis|szirdie» liga, tai atsiunsk 85e. o gau-. 
vra tik funkci ia orc-anisvka pi niusu gausius vaistus, taip vadina-

daugiau nieko! La ubai blogas dalykas, bet mu-
Bet isz kur ta, atmaina emo-(|Bu Nervu Preparatas užbėga tei .li* 

aroa arxiiu pruiucBziKimus per- p- pus ji » 
t raukinę jo ta tyla.Kelios žibiu- aht jo veido? —

_ — _ « a .'a

t •

si niusu gausius vaistus, taip vadįha-

ga yra labai blogas dalykas, bet mu*
1

si pas ji? Ddko ta liudna'stid gal kelia ir suteikia žmogui ramu-
* ** k I A . J l a -A M. 1 M W ' « A j

Ir knygų kataloga. Reikalingi < mu«u
Ar galimas ma‘ AtsluBk 10c. o gausi musu žolių 

f&urini krepszhikn, iszpyle isz'taites kur — ne.kur pakabintos daigias, idant sziame bute gyf
I žolių pardavinėtojai viduose miestpd-

1'' Ise M. ŽUKAITISM. ŽUKAITIS, 
ir isztarc susprangintu balsu: stoine tacziaus dideli audekh- kas jame pažadinėtu geismus, 125 Giliet Street Spencerpoint, N. Ye
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Vaikinas paszauke dede, 
Uas in la k lipa nuvedė, 
Per nakti pasėdėjo, , 

Po 30 dpleruku užsimokėjo 
Tai vis gerai, 

Tai sportiszkai.
z

.r

MINERS* ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pąsekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY

724-736 MULBERRY STREET
11 . ~ .. 1A

READING, PA.

«

daugiau liko darbo. Ligonine? 
pastatymas kainuoja virsz 
$300,000,000,
biski virsz $100,000,000. Reisz- 
kia, reikia 
mis, kurios 
sėkmingam ligonines vystymo
si.

Dėlto dabar visu smarkumu 
yra ruosziama prie Szv. Kry
žiaus ligonines statybos vajus, 
kuris turės eiti tiek Lietuviu, 
tiek Amerikiecziu tarpe. Ji su
manė Labdaringosios Sąjungos 
direktoriai, suplanavo veikė
jai ir profesionalai vieszose su
si rinkimose, sudarė tam tikra 
taryba, o pastaroji Vajaus Ek- 
zeku ty vi Kom i t eta.

Sziam dideliam darbui reika
linga gerai susiorganizuoti. 
Tam tikslui szia savaite yra 
sziaukiama kolonijose draugi
jų valdybų susirinkimai 'kurio
se placziai bus apkalbami va
jaus planai, susiorganizuota ir 
darbu pasidalinta.

Szis darbas yra visu Ameri
kos Lietuviu visuomeniszkas 
darbas, kuriuo visi Amerikos 
Lietuviai ir yra kviecziami. -

Musu draugijos, organizaci
jos ir invairus kliubai daug 
naudos Tėvynei Lietuvai Ir 
benrai Amerikos Lietuviu vi
suomenei yra padare. Jos szia- 
me darbe svarbia role yra su
vaidinusios ir dabartiniame 
vajuje dideliu darbu nudirbs.

Neturėtu skirti szis vajus ne 
vieno Lietuvio. Visiems in ji 
dera insikin'kyti. Profesionalas 
ar darbininkas, turtuolis ar be
dalis vargszas visi galime ir 
privalome per sziuos kelis me

nes visiems 
toji instaiga ligonine gali būti 
mums sveikatos ir laimes grą
žintoją.

Tat, ruoszkimes,

kainuoja 
o ižde turėta tik

apsikrauti skolo- 
galetu trukdyti

uosius padirbėti,

nes Szv. 
Kryžiaus ligonines vajus pra
sidės 1-ma diena Rugsėjo. Kas 
ginsime, kas ateis su auka, tam 
dekuosime netik mes, kurie ar- 
cziau szio darbo stovi, bet do
kuos visa musu visuomene ir 
tauta, kurios garbei ir vardo 
kelimili szia instaiga statome.
Vajaus Centro Komitetas,

2423 W. Marquette Road J

Chicago, Illinois.
Tel. Hemlock 6050.

ANT PARDAVIMO.

Du namai ant puses loto, prie 
907 E. Pine St., ir 906 E. Mar
ket St., geriausiame padėjimo. 
Namas ant Pine St., turi szilu- 
ma, maudykle ir kitos visos vl- 
gados. Taipgi parsiduoda na
miniai daigiai. Ateikite panla- 

Galima pirkti pigiai.
Kreipkitės ant adreso:

Peter Traskauskas, 
907 E. Pino St

tyti.

t.s.31) Mahanoy City, Pa.
’ Y
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K. RĖKLAITIS ( 
Lietuviszkas Graboriut 

'Laidoja numirėlius pa- \ 
! gal naujausia mada ir | 

mokslą. Turiu pagedbi-
..

516 W. Rprueejtt.

80S NAMKTftT-
■fti'j'Mh f

ninke moteroms. Priei
namos prekes.

MAHAKOT CITY, PA. 
m1., 

TABAqUA.PA.,,
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Lietuviszka Diena buvo

I ŽINIOS VIETINES 
I ■
> — 
pasokminga. Pagal apskaity-
ma tai radosi daugiau kaip 
asztuoni tukstancziai žmo
nių. Nekurie pribuvo net isz 
Kolietiko, Massacziuzes, Ohio 
ir kitu vietų. Antanas Sziau- 
lys nutraukė krunamuosius pa
veikslus isz abieju parku, ku
rio bus rodomi neužilgio musu 
mieste. Zmoneliai linksminosi 
ir buvo užganadinti visame.1 
Žmontes nusiminė 'kad kumsz- 
tininkas Žukauskas—Sharkey 
nepribuvo ant Liotuviszkos 
Dienos, nes turėjo jisai labai 
svarbu reikalu namie kaip te
legramas parodo. Daug musz- 
tyniu atsibuvo po visas pa
kampes paiJko o Steitine palici
je turėjo užtektinai darbo. Da
bar laukime*Labor Day, kuri 
bus paskutine didęle diena.

— Kas tokis pavogė Chev- 
raleta automobiliu prigulinti 
prie Jurgio Paulionio, 737 E. 
Pine uli., kuris turi laisnus No. 
923-451, kada stovėjo Leiksaid.

— Kas tokis insigavo in 
Dumcziu narna ant West Cen
tre uli., pasiinnlamas keliolika 
žiedu ir ketures mažas vaiku 
bankutes. Badai yra tai vaiku 
darbas ir palicije jau užėjo ant 
pedsakio vagiu.

— Panedelio diena lankėsi 
redysteje “Saules” ponas An
tanas Sziaulys, kuris trauke 
krutamuosius paveikslus del 
International News Asso. Prie 
tos progos 
m uosius pa veikslus musu
spaustuves kada spaudinome 
laikraszti ir trijų broliu Bocz- 
kau.^k u.

— Poni Jeva Kalantiene 
isz Clevelando, Ohio lankosi 
pas savo sesute p. Mare Striel- 
k u vieno po No. 317 W. Maha
noy Avė. Keliolika metu ad- 
gal Kalantų szeimyna gyveno 
New Bostone.

— Gal brangiausia radio 
maszina mieste turi musu biz
nierius p. Antanas Czivinskas 
ant W. 'Mahanoy Avė., kuris 
kasztuoja apie $1,500. Užeikite 
paklausyti.

— Eini liję, 6 sanvaieziu se
numo dukrele .Juozo Kaza'kevi- 
cziaus likos palaidota Seredo- 
jc po piet.

— Badai Readingo kompa- 
nije mano statyti didžiausia 
brokeri ant svieto ant vietos 
■kur stovi St. Nicholas ir Suf- 
folko seni brokeriai, in kuri 
siuns angli isz deszimts ka
syklų. Taji milžiniszka broke
ri pradės statyti ateinanezia 
vasara.

— Gerai žinomas visiems 
Franas Stepanauckas (Kurry) 
anglių vežiotojas gydosi Lo
cust Mountain ligonbuteje.

— Per Lietuviszka Diena 
pamote daug pinigu žmogus 
kuriam pinigai yra labai rei
kalingi. Jaigu kas surado ap- 
laikys dovana, 
red vata “Saules.

tukstancziai

ant

Saules

nutraukė kruta- 
pa veiksi us

Atneszkite in ) y

SHENANDOAH, PA.
— Pacziule Jono Vaicziulio 

randasį Ashlando ligonbuteje 
kur gydosi ranka, 
skaudžiai sužeista 
automobili aus
SMe praeita sanvaite.

kuri likos 
nelaimėje 

artimoje Lake

Hazleton, Pa. — Palicije 
aresztavojo Mikola Mikrovski 
(f), 55 metu, kurio pati mirė 
praeita menesi nužiūrėta mir- 
czia. Po laidotuvių iszsidave 
buk Mikolas ‘baisiai sumusze 
savopaczia kuri nuo to ir mirė. 
Dabar vyrui užmetineja žu- 
dinsta ir likos uždarytas ka
lėjimo.

c

iszsidave

mnbola, Pa. — Netoli czio- 
nais'Haddock Coal Co., pasta
tys apie 1 Oktoberio dideli va- 
szeri kuris 'kasztuos apie 75 
tukstanezius doleriu. Vaszeris 
(įplovinyczia smulkiu anglių) 
gale* i salei M 30,000 tonu ang
lių ant dienos. Darbo turės 50
įmonių* I
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KELIAUNA PER EUROPA NEPAPRASTU BUDU RODĄ ADVOKATO ISZ NEW YORK IN I

VANCOUVER SU MOTOR-LAIVELIU'X
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Trys jauni vyrukai apvažiuoja Europa nau'dodami maža laiveli ir inotorciklin, kuri 
naudoja ant vandens ir ant žemes. Tomis dienomis atvažiavo in Florencije, Ttalije ir jau 
atliko 13,000 myliu savo kelionėje.

Girardville, Pa.
Bradžius, 25 metu, kuris bai
siai apdegi’ kada užsidėjo jojo 

, mirė Ashlando 
atsitiko

automobilius 
ligonbuteje.
ant Kovon Run kalno.

mirė 
Nelaime

Jonas, sėkmingai ir ana diena pribu
vo namo sveika.

— Jonas Dambrauskas, 48 
metu, 53 Grand St.,

Kaimuotis vardu Motiejus 
nusidavė in miestą ant užmo
kėjimo padotku ir užbaigimo 
svarbesniu dalyku.

() kad greitai užbaigė savo 
reikalus, atėjo jam navatna 
misi is hi galva, jog turėdamas 
da sziek tiek laiko, sunaudos ji 
ant dasickiino rodos pa# gar
singa ir gerai žinoma visam 
miesto sd vokai a.

Tankiai jisai' girdėjo apie 
poną S... (kuris buvo garsingas 
isz savo rodu, o kada paimda
vo kdkia prova, tai žmonys isz 
laik pranaszavo jog prova isz- 
laimes.

— Perpraszau garbingo po
no — tarė Motiejus — žmonys 
taip daug apie poną kalba, jog 
va! pamislinau sau, reikia man 
pasirodavot pas poną, 
proga a t si t ai ko.

— A ežiu tau mano geras 
už tavo gera žodi — 

gal turi kokia

3.
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Ana diena isnplauke isz New Yorko mažas motorinis lai
velis su James McArthur ir Sydney McQuillan, kurie plauke 
in Vancouver, Kolumbia. J uju kelione bus per Atlantiko pa- 
kraszti, per Carribean mares, 
cii’iko mares.
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kada— Coney Island’e, likos už- 
musztas Lietuvis, Juozas 
Krikszczi unas,
Riverside Drive, ir dirbos mc- 
nadžerium Child’s 
ant Gth A v ir 36th gatves, 
su broliu Juliu

Lietuvis
gyvenas 1815 žmogeli, 

atsake p. S... 
prova ?

— Sailgok nianc Dieve! Mo
no turėjo savo

gyvenime jokios provos su nic- 
? kuom ir duos Dievas dasilaukt.

Brooklyn, 
mire nuo gaisro, kuris nutiko 
Rugpjuczio 1, kaip laikrasz- 
ežiai sako, isz cigareto. Buvo 
palaidotas Rugp. 3 diena, Szv. 
Jono kapinėse.

— Jonas Chornakas, 13 mo
tu, 727 Macon St., miro Rugp. 
3 diena, Bush wick ligoninėj isz 
nelaimingo nuotikio. Jis 0J0 
pro kampa ir trokas tuo sykiu 

ant automobiliaus, 
kuri ant Jono užverto. Likos 
palaidotas Rugp. 6 diena ant

restorane 
Jis 

in taip 
vadinama Hubers muzeju, bet 

kada buvo 
pareikalauta 25 centai už 

parodymu kokio ten 
Juozas atsisako 

niokoti, nes sake jau užsimokė
jęs 10 centu, 
taip vadinamu 

žmones 
11

kaip 
isz cigarete.

Baltimore, Md. — Czionais 
Lietuviai mažta ir nyksta kaip 
bites po visus laukus iszsi- 
skirslo, sunku surasti svarbiam 
reikalo. Daugelis žmonių atsi
traukia nuo savo bažnyczios ir 
nuo tikėjimo, o tai isz priežas
ties neapykantos del savo ku
nigo. Lietuviu nemažas būrelis 
ir galėtu turėti 
ežias, nes ju yra czionais apie Alyvų kapiniu. 
10 tukstaneziu o gal ir daugiau 
žmonys daugiausia eina in sve- 
t imtautiszkas bažnyczias, todėl 
ir jaunuomene pradeda isztau- 
tet ir Lietuvyste mažai jiems 
rupi, vedasi su svetimtaueziais, 
maiszosi ir nekurios merginos 
ir su Žydukais apsiveda. Kita
dos prie parapijos Szv. Alfon
so kada buvo tik vienas kuni
gas ir vargonininkas Czižaus- 
kas, tai daugiau žmonių lanky- 

, bet szia-

2 ar 3 bažny-

$25,000 dingo

duonkepis Grigą-

už darvma

davosi in bažnvezia 
dien visi atszalo.

— Daugelis Lietuviu czio- 
nai mirszta, kaip in viena san
vaite mirė net keturi: Griczi- 
nas, kuris po iszsimaudymo su
valgo aiskrimo ir iszgere kvor
ta pieno po tam apsirgo ir už 4 
dienu mirė. Velionis turėjo tur
to ant $30,000, bet po mirezia* 
rado ti'k $500 o
nežinia kur, manoma, kad pa
dėjo ant kito vardo. Kitas Lie
tuvis mirė, 
liūnas. Maro Kabliene isz Ha
milton, kuri sirgo inkstu liga. 
Mare Lapinckieno, kurios vy
ras sėdi ’ kalėjimo
munszainos. Motore buvo var
ginga ir palaidota ant Anglisz- 
ku kapiniu. Taipgi senas žmo
gus Czeluszka, kuris paliko du 
sūnūs ir paezia.

— Kada Juozas Misikovl- 
cziukas važiavo automobilium 
in darba, maszina pagedo ir 
pradėjo 
dama in medi ir susiplojo kaip 
blynas, bet Juozas iszszoko ap- 
laikvdamas mažus sužeidimus. 
Czion atsilaiko daug 
nelaimiu, kaip tai ana diena 
Juozui Mikalajūnui sulaužo du 
szonkaulius tūlam salime laiko 
musztvnos ir likos nuvežtas in 
University Ligonbuti.

— Nesiranda

maszina 
eiti adbula atsimusz-

visokiu

czionais na
mo kuriame ne vertu namines 
(munszaino), žmonys daugiau 

ne kaip priesz prohibi- 
czion brangus 

, bet ir darba 
merginos ir 

nigerei užima darbus daugiau 
ba dirba konia 
baltas žmogus dirbtu.

geria 
ei ja.
uždarbiai pigus, 
įlinku gauti,

Maistas

nės
S

už puse kiek

Brooklyn, N. Y. — Agota 
Stankevicziene, 60 motu 
žirnis', gyvenanti Paterson, N.J. 
Ji buvo nuvykusi atlankyti sa
vo duktęri in Spring Valley, 
N. Y., ir ten mire Rugpiuczio 8. 
Likos palaidota Paterson, N.J. 
Rugp. 11 diena.

— Sv. Katarinos ligoninėje 
buvo padaryta apendikso ope
racija Onai Klaszcziutei, vyres
nei dukterei Jono Klascziaus 
“Vienybes”
garsios Lietuviams sales savi
ninko. Operacija pavyko pa-

am-

direktoriaus Ir
• •

užėjo t i ėjus Kazy ra,

užvažiavo

susibarė su tarnu
25

1
I

“speszel” 
spektaklio.

Tada vienas isz 
“lojiku 

ir 
parodymus

tai lyg smert su niokuom nes:- 
provos.

— Tai gal pirkote kiek že
mes nuo kaimyno, ar gal par
davėte?

— E, ka-gi garbingas ad
vokatas man kalba! Juk asz ne 
toks turezius, kad pirkineeziau 
žeme, o ir da no tokis vargszas 
idant kam pardavineezia.

— Na, tai 'ka tu nori nuo 
manes? — užklauso su nekan
trumu advokatas.

— Juk jau sakiau guodoti- 
nui advokatui, kati noriu gaut 
rodą... žinoma už pinigus.

Ponas S. paėmė kartele bal
tos popieros pamirkino plunks-

, parasze pora
o sudėjus popierele 

padavė Motiejui.
— Aczin guodotinam ad

vokatui — paszauke nusidžiau
gęs Motiejus. O kie?k-gi po- 
roikalauja už rodą?

— Du auksinius.
Motiejus užmokėjo be tur

gaus o pasikloliiojas lyg keliu 
jog taip

” kurie 
szaukia žmones ir garsina 
Coney Islando “parodymus“, 
mod i kalis studentas Schwager, 
parmusze, Juozą, kuris krisda-

per Panamos kanalu ir per Pa-

in-— “Standard Union 
dėjo paveiksią Lillian Sabaliu- 
tes, isz 84 Crystal St.* pažy
mint, kad ta Lietuvoje gimusi 
graži Lietuvaite dalyvauja 
veikale

Lietuvaite
“Geo. White Scan

dals” Appolo teatre. Kurie pa
žysta Sabaliute, sako, kad ji 
isztiosu yra graži mergina.

mas persiskele galva ir ligoni
ne jo mirė.

Julius su detektyvais vėliau 
nuėjo in muzoju ir aresztavo 
Schwageri, kuris likos pasodin
tas kalėjimam Jis gyvena ant 
55 Leonard St., Brook lyno.

GUBERNATORIAUS SMITH’O SOSTAPYLE na in kalimora 
eilucziu,
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Augusto 22 
apszauktas kaipo kandidatas ant prezidento ir priims savo 
kandidatūra vaistinėje sostapyleje Albany, N. Y.

Paskutines Žinutes
V 'Sunbury, Pa. — Jn ketu- 

res valandas laiko sziam pavie
te papilde savžudinstas 'ketu
rios ypatos: Tierney isz Sha
mokin, Gensell isz Coal Run ir 
advokatas Honscworth isz Sun
bury.

11 El Paso, Tex. — Penki 
Meksikoniszki miestai Pinoto- 
pa, Pochtula, Pulta ir kiti likos 
smalkiai sukrėsti per drebėji
mą žemes. Daug namu sugriu
vo, apie szimtas žmonių likos 
sužeista.

11 Berlinas. — Baronas IIu- 
eneficld locninin'kas croplano 
“Bremen,” kuris atlėkė in A- 
merika, padovanojo ji del A- 
me ri k o n isz k omu ze j a us.

fl Philadelphia,
miestas paaukaus užtektinai 
pinigu del pulkininko George 
Fern i c, Rumunis^ko aficio- 
riaus, idant galėtu nulėkti ero- 
planu iii Rumunije per Atlan- 
ti'ko mares Septemberio mene
syje.

11 Johnstown, Pa. — 
szimts anglekasiu li'kos 
griauti Irvona Coal Co., Irvon- 
oje, per eksplozija gazo. Lyg

11 Shanghai, Kinai. — Lai
vas Hsinhsutung, nuskendo ant 
Yangtze upes su 500 pasažie- 

ir keliais misijonieriais 
kurio plauko in Ichanga.

1[ Meksiko City, 
uždaro doszimts Katalikiszkas 
bažnyczias,’kuriuosiu rinko au-

r i ai s

Valdžia

Szis

De
li ž-

oje, per eksplozija 
sziam raszimui nelaimingus da 
nesurado.

Meksiko City. — Pasike- 
leliai iszrito truki Agnascalien- 
tes užmuszdami kelis pasažie- 
rius ir trūkio darbininkus.

kas ant pirkimo ginklu del pu
si keleliu.

kas

Jt

PRIE STALO.

Mamyte, ar mariu vil- 
(rdki’nas-shark) ėda ir

sardinkas?
— Taip,
— Tai geHii mamyte, bet 

kuom jisai atidarinėja bleszi- 4

mano vaikeli.
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Motiejus. O kidk-gi po-

iszejo nusiszypsojas, 
iszmintingai sunaudojo likusi 
laika.

Prie paežio vakaro sugryžo 
namon, kad buvo pailsins nuo 
keliones ir karszczio pastana- 
vijo atsilset.

Ant lauko gulėjo nuplautas 
szienas sudėtas in kulius nuo 
dvieju dienu. Bernas atėjo su 
užklausymu, ar suvežt szienaT

— Sziadien suvežt — atsi
liepė Motiejieno — tai griekas

Iszbandymas Ilgiausiu 
Kopecziu Amerike

< ■<

Isz Lietuvos.imtis taip vėlai in darbu, juk 
rytoj bus invales ant to laiko.

Benius paregėjo, jog ant ry
tojaus užsinesza ant lietaus, o 
sziandien vežimai buvo užkin
kyti ir niekas daugiau ne buvo 
ka veikt. Motiejieno spyrėsi 
jog norints debesiai užėjo tai 
nėr ko bijot, ba vejas juos isz- 
vaikins. Motiejus klausė vieno 
ir kito, ir pats nežinojo ka turi 
daryt, bet ant giliukio atsiminė 
sau apie kortele, 
paslėpęs antija..

— Palaukite tiktai — pa- 
szauko — juk turiu rodą nuo 
advokato, už kuria užmokėjau 
du auskinus, padarysiifl taip 
kaip joje paraszyta. Petronėlė! 
paszauke ant vyriausios duk
ters — tu supranti ant raszto, 
perskaityk ka joja yra para
szyta.

Mergaite suslebizavojo sc- 
kanezius žodžius:

“Ka turi padaryt rytoj — 
padaryk sziandien: — Ka turi 
suvalgyt sziandien — suval
gyk rytoj.”

— Sztai matote! — klikte- 
lejo Motiejus, kaip žmogus, ku
riant kas tokio staigai inpuole 
in galva. — Greitai; imkitės 
prie darbo kinkykite arklius ir 
griebkitės prie szieno!

Pati gana spyrėsi atkalbi net 
nuo to, bet Motiejus ne atstojo 
nuo savo, ir ne uždyka užmo
kėjo du auksinus už rodą, idant 
josios no klausytu. Ėmėsi su vi
sa szeimyna prie darbo ir • ne 
paliovė, pakol viso szieno ne. 
suvožė in 'kluonus. Ir gerai ant 
to iszkirto, kaip pasirodo ant 
rytojaus. Nakties laiko nupuo
lė tokis lietus, jog netolima upe 
iszsiliejo ir užliejo aplinkinius 
laukus, paėmė su savim visa 
sziena aplinkiniu kaimynu, ir 
tiktai viens Motiejus no pane- 
sze jokios bledes.

Nuo tos dienos ne paliovė 
girt iszminti pono S. o tosios 
rodos visada laikosi ir in laika 
pastojo iszmintingu ir turtingu 
ūkininku.

kuria laike
ir skun-

kad jam “nusibodo gy-

SYS

NUSISZOVE DEL
‘NUSIBODIMO GYVENT.’
Klaipeda. — Liepos 23 diena 

Szilutes pasienio policijos ko
misaras Szimanausikas, atojos 
savo rasztinen, suszanke visus 
ten budėjusius valdininku Ir 
niekieno nesuspėtas sulaikyti, 
su revolveriu szove sau in gal
va ir vietoje numirė.

Velioniu sirginejes 
dėsis, 
vent.”

DIDELES AUDROS.
Laipalingis. — Musu apylin

kėj siautė dideles audros. Per
kūnija smarkiai ir dažnai tran
kydavo: uždegdavo triobas, su
draskydavo medžius. Žmones 
dejuoja, bot nesirūpina insital- 
syt perkūnsargius.

NELAIME.
Radeikiai, Utenos aps.j Dau

gailių valscz. — Czia Liepos 
19 diena užėjo smarkus debe

sų perkūnija. Perkūnas
trenke in vieno ūkininko trio- 
ba ir pritrenke motina su 
dvient vaikueziais. Szie atnesz- 
ti in Utenos ligonine. - Gaismi 
gesinti buvo pakviesti Utenos 
gaisrininkai, bot jie nsuskubo 
laiku atvykti, todėl sudegė gy
venami namai ir tvartai.

KAS DAUGIAU MOKA, TAS 
GERESNIS.

Kapcziamiostis, Seinų aps.— 
Czia atsirado net pora autobu
su. Jie kartais isznaudoja nesu
sipratusi įįj 'keleivius. Kaina ne 
pastovi. Jiih‘Suderėjus ir sodus 
autobusan, kartais iszvaro ke
leivius ir sodina kitus, kurte 
brangiau moka.

NUSZOVE.
Lygumu miestelyj Liepos 18 

diena Kazys Mickeliunns del 
iki sziol neiszaiszkinlu priežas- 
cziu,
ventoja Karoli Adomaiti.
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nuszove to miestelio gy

ISZ AI K VO J O 20,000 LITU.
Jurbarko valstijoj planeliu 

ligoninėje bedarant revizija su
sekta, kad ūkvedys yra iszaik- 
vojes 20,000 litu. Ūkvedys, pa
jutęs, kad susekta, buvo pabė
gės, ta czia u apsidaręs, kad isz 
pabėgimo nieko neiszeina, pats 
pasidavė policijai.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St. Frackville, Pa. 
m _ • * . j <• x. J A A Dubeltaras

V V Tikietas

NEDELIOJ 19 AUGUSTO 
į .. .........

SPECIALISZKAS TRE1NAS 
Aplosi Mahanoy City 4:40 ryto. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 8:43 vakaro.

«

New Yorke, 19 Augusto.
Baseball—-Yankees su Cleveland 1 

.  ■ - --- —-- - - - .....— - ■' I

$4.00

■M

Ilgiausios kopeczios Ameri
ke buvo iszbandytos per ugna- 
gesius mieste Milwaukee, Wis. 
Tosios kqpoczios buvo padirb
tos Vokietijoj ir galima jaises 
iszkolt szimta pėdu in 30 se
kunda laiko ugnies augsztam 
name. 1 ....

Telefonas 461-M '*

MILL A PATTERSON STS., 
ST. 0LAIK, PJL 

Telefonas 1430-R
—■ —t —

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
sta nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

KVITU knygele Draugystėms dol isa- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke tSe 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
deriaus nog sudėtu pinigu ant 

Preke - - - 1U.

1

■uilrinldmu.
W. D. BOCZKOWSKI-CO., 

MAHANOY CITY, PA.




